Salicornia ramosissima: Uma alternativa verde aos ingredientes cosméticos químicos
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Introdução: A indústria cosmética tem vindo a crescer continuamente em todo o mundo, sendo uma das
maiores e mais bem-sucedidas indústrias. Contudo, os consumidores estão cada vez mais conscientes
quanto à origem e produção de ingredieintes cosméticos e às suas implicações ecológicas e segurança
[1-3]. A salicórnia (Salicornia ramosissima), uma planta halófila, permanece subvalorizada quanto à sua
composição bioativa, sendo rica em antioxidantes [4] e lípidos [5], com potencial atividade cutânea.
Objetivos: Este estudo visa extrair e validar um novo potencial ingrediente ativo cosmético da S.
ramosissima através de ensaios in-vitro, destacando o seu potencial uso em formulações cosméticas.
Métodos: Os extratos foram obtidos por extração subcrítica com água (ESA) a diferentes temperaturas
(110, 120, 140, 160 e 180 ºC), tendo sido avaliadas as atividades antioxidante/antiradical, a capacidade
de captação de espécies reativas de oxigénio e o perfil fenólico. De seguida, foram realizados ensaios de
viabilidade celular em queratinócitos e fibroblastos, bem como ensaios de permeação em células de
Franz com pele humana e avaliação da capacidade de inibição da hialuronidase e elastase.
Resultados: O extrato obtido a 180 ºC apresentou o maior teor fenólico (1739,28 mg/100 g dw),
demonstrando ser rico em ácido fenólico (1054,77 mg/100 g dw). Apesar de não apresentar capacidade
de captação do radical ABTS+•, este extrato sequestrou razoavelmente o radical DPPH• (IC50 = 824,57
𝜇g/mL). A capacidade de captação dos radicais de oxigénio superóxido (O2•−) e ácido hipocloroso
(HOCl) foi de, respetivamente, IC50=158,87 µg/mL e IC50=5,80 µg/mL. Os ensaios celular demonstraram
que a viabilidade dos queratinócitos não foi afetada após a exposição ao extrato (0,1 – 1000 𝜇g/mL),
enquanto a viabilidade dos fibroblastos diminuiu levemente após exposição à maior concentração. A
permeação da rutina, quercetina e ácido siríngico às 24 horas de ensaio ex-vivo em célula de Franz foi
de, respetivamente, 1, 5 e 3%. O IC5 e IC10 calculado para a inibição da elastase e da hialuronidase foi
de, respetivamente, 760 µg/mL e 64 µg/mL.
Conclusão: Os resultados obtidos corroboram a bioatividade dos extratos aquosos subcríticos de
salicórnia e a sua possível utilização como ingrediente cosmético.
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